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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
przedmiot kierunkowy 

Status moduùu  przedmiot obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr 
czwarty 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

semestr zimowy 

Wymagania wstêpne Mikroekonomia, Podstawy rachunkowo�ci 

Egzamin  nie 

Liczba punktów ECTS 4 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20   10  
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem zajêã jest przekazanie teoretycznych zasad i ksztaùtowanie 

umiejêtno�ci stosowania technik i metod analitycznych w analizie i ocenie 

sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego. 
 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 
Student zna istotê, proces, zakres oraz metody 
analizy ekonomicznej przedsiêbiorstwa 

Wykùad K_W04 S1A_W06 

W_02 

Ma podstawow¹ wiedzê  z zakresu analizy i  
oceny finansowej przedsiêbiorstwa. Zna zasady i 
sposób przeprowadzania analizy wstêpnej i 

wskaênikowej sytuacji finansowej 

przedsiêbiorstwa. 

Wykùad, 

projektowanie 
K_W08 S1A_W08 

W_03 

Ma elementarn¹ wiedzê  z zakresu analizy i  
oceny zasobów przedsiêbiorstwa. Zna zasady i 

sposób przeprowadzania analizy �rodków 

trwaùych oraz inwestycji rzeczowych w tym 

zakresie. Ma podstawow¹ wiedzê z zakresu 

analizy kapitaùu i zatrudnienia. 

Wykùad, 
projektowanie 

K_W04 S1A_W06 

U_01 

Potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê 

teoretyczn¹ z zakresu analizy ekonomicznej i 

pozyskaã odpowiednie dane do analizy i oceny 

sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa  

Projektowanie K_U03 S1A_U02 

U_02 

Umie stosowaã odpowiednie metody analizy 

ekonomicznej w analizie i ocenie podstawowych 
procesów i zjawisk zachodz¹cych w 

przedsiêbiorstwie. 
Projektowanie K_U04 

S1A_U05 
S1A_U02 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U03 

U_03 
Posiada umiejêtno�ã przedstawienia w formie 

pisemnej prowadzonej analizy ekonomicznej. 
Projektowanie K_U06 

S1A_U09 
S1A_U10 

K_01 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie oraz 

skutecznie komunikowaã siê oraz postêpowaã 

etycznie w ramach wyznaczonych ról 

organizacyjnych i spoùecznych. 

Projektowanie K_K03 
S2A_K02 
S2A_K05 
S2A_K06 

K_02 

Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. 
Stosuje zasady poszanowania autorstwa przy 
realizacji prac twórczych, w tym projektów 

grupowych. 

Projektowanie K_K07 
S2A_K04 
S2A_K05 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie 
Istota, przedmiot i zakres analizy ekonomicznej. Rodzaje analizy 
ekonomicznej. Proces analizy: przygotowanie materiaùów êródùowych, 

wùa�ciwe prace analityczne, opracowanie i prezentacja wyników analizy. 

W_01 

2 
Metody analizy ekonomicznej 

Analiza porównawcza. Metody porównañ i ich zastosowanie. Analiza 

przyczynowa. Metody badania przyczynowego. 
W_01 

3 Ocena kondycji finansowej przedsiêbiorstwa - analiza wstêpna W_02 



Pozioma i pionowa analiza bilansu. Zùota reguùa bilansowa. Wstêpna analiza 

rachunku zysków i strat. Analiza przepùywów pieniê¿nych. 

4 
Ocena kondycji finansowej przedsiêbiorstwa - analiza wskaênikowa 
Istota i zasady analizy wskaênikowej. Analiza wskaênikowa zadùu¿enia, 

pùynno�ci finansowej, obrotowo�ci  i rentowno�ci. 
W_02 

5 
Analiza dziaùalno�ci operacyjnej 
Analiza kosztów wùasnych. Analiza cen i przychodów ze sprzeda¿y. 

W_02 

6 
Analiza dziaùalno�ci operacyjnej � c.d. 
Analiza wyników finansowych  podmiotu gospodarczego. Analiza produkcji i 
gospodarowania materiaùami. 

W_02 

7 

Analiza zasobów maj¹tkowych i kapitaùowych 
Analiza wyposa¿enia przedsiêbiorstwa w �rodki trwaùe. Analiza zmian 

ilo�ciowych i jako�ciowych �rodków trwaùych w przedsiêbiorstwie. Analiza 

maj¹tku obrotowego � zapasy, nale¿no�ci. Analiza zasobów kapitaùowych. 

W_03 

8 

Analiza kapitaùu ludzkiego 
Istota i zakres analizy zasobów ludzkich. Analiza wielko�ci i struktury 

zatrudnienia. Analiza pùynno�ci kadr. Badanie wynagrodzeñ, wydajno�ci i 

rentowno�ci pracy. Koszty pracy i ich analiza. 

W_03 

9 

Analiza efektywno�ci inwestycji rzeczowych 

Istota i rodzaje inwestycji rzeczowych w przedsiêbiorstwie. Cykl ¿ycia 

inwestycji rzeczowych. Wybrane proste i dyskontowe metody oceny 
efektywno�ci inwestycji. 

W_03 

10 
Kolokwium sprawdzaj¹ce W_01 

W_02 

W_03 
 
2. Charakterystyka zadañ projektowych 

W ramach zajêã projektowych studenci w grupach kilkuosobowych (od 3 do 5 osób) przygotowuj¹ 

analizê ekonomiczn¹ wybranego podmiotu gospodarczego. Analiza skùada siê z: 
 analizy wstêpnej bilansu i rachunku zysków i strat; 
 analizy wskaênikowej pùynno�ci finansowej krótkoterminowej, wspomagania finansowego, 

obrotowo�ci i rentowno�ci przedsiêbiorstwa; 
 analizy wybranych zasobów przedsiêbiorstwa (�rodków trwaùych, zatrudnienia). 

 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia 

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Kolokwium zaliczeniowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã istotê, zakres, proces i metody analizy 
ekonomicznej (metody analizy porównawczej i dwie podstawowe metody analizy 

przyczynowej). Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo mieã wiedzê i 
rozumieã znaczenie analizy ekonomicznej dla ró¿nych grup odbiorców oraz wady i zalety 

ró¿nych metod analizy przyczynowej. 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã istotê i zasady prowadzenia analizy 

wstêpnej bilansu i rachunku zysków i strat oraz znaã konstrukcjê i interpretacjê ekonomiczn¹ 

podstawowych wskaêników do oceny pùynno�ci, rentowno�ci, obrotowo�ci i wspomagania 

finansowego przedsiêbiorstwa. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien znaã zasady 

analizy wstêpnej rachunku przepùywów pieniê¿nych oraz istotê i zasady analizy piramidalnej. 

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien mieã znaã zakres i sposoby analizy �rodków 

trwaùych, maj¹tku obrotowego, kapitaùu oraz kapitaùu ludzkiego przedsiêbiorstwa. Powinien 

równie¿ znaã konstrukcje i interpretacje podstawowe wskaêniki obrazuj¹cych stan i 

wykorzystanie zasobów przedsiêbiorstwa. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien 
dodatkowo mieã wiedzê i rozumieã znaczeni wpùywu zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa 

na jego sytuacjê finansowo-ekonomiczn¹ 
U_01 Projekty grupowe 



 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã podstawow¹ wiedzê 

teoretyczn¹ z zakresu analizy ekonomicznej do przygotowania odpowiednich danych  na 
podstawie bilansu i rachunku zysków i strat do analizy wstêpnej i wskaênikowej oraz powinien 
umieã dokonaã prawidùowej kalkulacji wskaêników ekonomicznych. Aby uzyskaã ocenê 

bardzo dobr¹, student powinien umieã przeprowadziã wùasn¹ interpretacjê i ocenê 

analizowanych zjawisk, umieã przeprowadziã analizê wstêpn¹ rachunku przepùywów 

pieniê¿nych oraz wykorzystaã dane zawarte w tym rachunku do analizy wskaênikowej.  

U_02 

Projekty grupowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã obliczyã podstawowe wskaêniki dynamiki i 

struktury oraz umie stosowaã metody analizy porównawczej. Aby uzyskaã ocenê bardzo 

dobr¹, student powinien dodatkowo umieã przeprowadziã analizê przyczynow¹ zmian 

gùównych wskaêników ekonomicznych oraz analizê piramidaln¹. 

U_03 

Projekty grupowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien przygotowaã i przedùo¿yã pisemn¹ wersjê 

wykonanej analizy ekonomicznej zawieraj¹c¹ dane, wùa�ciwe obliczenia oraz liczbow¹ i 

opisow¹ prezentacjê wyników i wniosków. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, przedstawiona 
praca powinna charakteryzowaã siê odpowiedni¹ form¹ (jêzyk i formatowanie tekstu) oraz 

powinna zawieraã wùa�ciwe formy graficznej prezentacji wyników przeprowadzonej analizy. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã projektowych 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien dobrze wspóùpracowaã i pracowaã w grupie. 

Aktywnie uczestniczyã w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskaã ocenê bardzo 

dobr¹, powinien dodatkowo przejmowaã inicjatywê podczas prac w grupie, oraz byã w stanie 

sprawnie przygotowaã i poprowadziã prace nad projektem. 

K_02 

Projekty grupowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ musi zgodnie z prawem autorskim eksploatowaã utwory 

chronione, w tym wykorzystywan¹ do projektu literaturê przedmiotu. Projekt powinien byã 

prac¹ samodzieln¹ grupy projektowej i powinien zawieraã spis literatury. Aby uzyskaã ocenê 

bardzo dobr¹, projekt musi zawieraã stosowne przypisy, je¿eli w tek�cie cytowana lub w inny 

sposób wykorzystywana jest literatura przedmiotu. 
 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 20 h 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych 10 h 
6 Konsultacje projektowe 6 h 
7 Udziaù w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
38 h 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,52 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 12 h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 15 h 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
16 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  



17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 35 h 
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 62 h 
21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,48 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  100 h 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
4 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 51 h 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

2,04 ECTS 
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